
 
 
 
      
Nr sprawy  4/2006                                          
                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 
1.Przedmiot zamówienia: 
 
„Odnowa szlaku spacerowo-rekreacyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach z 
ograniczonym ruchem kołowym” 
 
2.Nazwa  i adres zamawiającego: 
 
   Gmina Konopiska  
   42-274 Konopiska 
   ul. Lipowa 5 
   tel./fax. (034) 3282-057  / (034)3282-035 
   e-mail: przetargi@konopiska.pl 

 
3.  Określenie trybu zamówienia: 
     Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 Euro. 
 
4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: 
    Wielobranżowy Zakład Inwestycji Rolniczych  Sp. z o.o. 
    42-200 Częstochowa ul. Wręczycka 11a, pok. 207 w godz. 8.00 - 15.00 osobiście 
    lub za zaliczeniem pocztowym, tel./fax. 34/362-92-72  
    Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  50 zł + koszty przesyłki  
    pocztowej. 
 
5. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 
    o możliwości składania ofert częściowych: 
     
    Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót związanych z odnową szlaku 
   spacerowo-rekreacyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach w następującym 
   zakresie : 
   - wykonanie nawierzchni szlaku z kostki granitowej na podbudowie z kruszywa 
     łamanego o powierzchni 1120,20m2 oraz nawierzchni zatoczek z kostki 
     drewnianej o powierzchni 68,40m2   
   - roboty towarzyszące ( uzupełnienie małej architektury , zieleń , oświetlenie ) 
 
    Kod CPV: 45212140-9  
 
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
 
6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
  
7. Termin wykonania zamówienia: 30.07.2006 r.  



            
 
 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
    spełniania tych warunków: 
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
    - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
      oraz  wymogi zawarte w SIWZ 
 
9.  Wymagane wadium: 
     5 000 zł  
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Nazwa kryterium                                                |Waga| 
--------------------------------------------------------------------------- 
|Cena ofertowa                                                    |100%| 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
11.Miejsce i termin składania ofert: 
     w siedzibie zamawiającego 
     Urząd Gminy Konopiska 
     42-274 Konopiska 
     ul. Lipowa 5 
     sekretariat   do dnia 10.04.2006 r. do godz. 11.00 
                                                                                                                       

12. Miejsce i termin otwarcia ofert:     
      w siedzibie zamawiającego 
      Urząd Gminy Konopiska 
      42-274 Konopiska 
      ul. Lipowa 5 
      sala konferencyjna    dnia 10.04.2006r godz. 1115                                                                        
 
13. Termin związania ofertą : 
       okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
 
 
 
 

 
 

 


